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                                                            Hoofdstuk 6 

 

In het voorgaande visioen (hoofdstuk 4 en 5) werd in de Hemel gekeken. Naar de Gemeente. 

Uitgebeeld in de 24 oudsten en de vier dieren rondom de Troon en rondom het Lam. 

Allen met elkaar verbonden in Aanbidding en Verheerlijking van Degene Die op de Troon zit.  

In hoofdstuk 6 gaat het om (de vervulling van) het visioen dat op aarde zal plaatsvinden. 

In de nabije Toekomst, bij Zijn Wederkomst, bij de Openbaring van de Heere Jezus Christus op 

aarde, zal het Werk Gods alsnog voltooid worden.  

Het Werk Gods; een geopenbaard Koninkrijk op aarde met aan het Hoofd de Koning der koningen. 

En de uiteindelijke Aanbidding en Lofprijzing van de Heere door de gehele Schepping. 

 

Omdat de Heere Jezus Christus, zowel voor als na Zijn Opstanding, werd afgewezen door het 

Joodse Volk, heeft de Heere Zich afgewend van Zijn Volk en Zich in de Hemel verborgen. 

Gedurende die Verborgenheid heeft de Heere Zich een Hemels Volk voor Zijn Naam verzameld. 

Straks gaat de geschiedenis van de Openbaring van de Heere Jezus Christus en Zijn Koninkrijk 

weer verder; als ná Zijn Verborgenheid de Boekrol, na het openen van de zegels, weer verder afrolt.  

We zullen kijken wat de profetieën uit het Oude Testament vermelden over deze gebeurtenis.  

En wat daaraan vooraf zal gaan. 

De profeet Daniël geeft via visioenen die hij gehad heeft, zeer veel informatie over zaken die staan 

te gebeuren voordat de Heere daadwerkelijk Zijn Voeten zet op de Olijfberg. 

We hebben daarover ook al het een en ander gelezen in Mattheus 24 en 25. 

In Mattheüs 24: 15 verwijst de Heere Jezus zelfs naar het Bijbelboek Daniël. 

 

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den 

profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;mattheus 24 

 

Openbaring geeft als het ware uitgebreid commentaar op voorgaande profetieën. 

En in de eerste plaats op die van Daniël. 

 

Hoofdstuk 6 is dan ook een inleiding over wat er staat te gebeuren voordat de ‘Dag des Heeren’; 

Zijn Wederkomst, Zijn Oordeel over de Volkeren aanbreekt. 

1 De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen 

de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn 

dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; openbaring 1 

 

Wij weten uit de profetieën van Daniel dat, voorafgaand aan Zijn Wederkomst, de 70ste Jaarweek zal 

plaatsvinden. Openbaring 6 vermeld dit niet specifiek maar wij weten uit Daniël 9 

wat de laatste gebeurtenissen ivm het Joodse Volk zullen zijn.  

Wij weten reeds door alle informatie uit Zijn gehele Woord wat er staat beschreven in de symboliek 

uit Openbaring. Openbaring is immers een commentaar op alle voorafgaande profetieën, niets 

nieuws onder de Zon; alleen bij elkaar gebracht in dit laatste Bijbelboek. 

Dit laatste Bijbelboek is dan ook niet te begrijpen zonder afdoende kennis van alle hoofdstukken  

( de gehele Bijbel dus ) daarvoor. 

Daniël 9 spreekt over de laatste gebeurtenissen i.v.m. het Joodse volk en de Joodse stad, alvorens de 

Messias aan dat volk zou verschijnen; de 70e week van Daniël. 

Het is noodzakelijk voor dit hoofdstuk 6 van Openbaring om de essentie van die 7 jaren te kennen. 

Maar daarvoor moeten we eerst terug in de geschiedenis van het Joodse Volk. 
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Na tot slavenvolk geweest te zijn in Egypte, wordt het Volk Israël door de Heere en via Mozes 

verlost uit Egypte. Bij de Berg Sinaï wordt het Volk Israël de vrouw van de Levende God, Jehovah. 

Daar ontvangt zij het Woord van God en krijgt zij de verantwoordelijkheid om het Woord van God 

bekend te maken aan de leden van het Volk en aan de andere Volkeren der aarde. Na een 

woestijnreis van 40 jaar wordt het Volk door de Heere en via Jozua gebracht in het door de Heere 

beloofde Land Israël. Daar zaten wel enkele plichtplegingen aan verbonden, zoals: 

het Land zou 6 jaar bewerkt mogen worden, maar in het 7e jaar zou het Land rust hebben. 

Maar in het 6e jaar zou het Land zoveel opbrengen, dat het ook voor het 7e jaar genoeg was. 

 

1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, aan den berg Sinaï, zeggende: 

2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer gij zult gekomen zijn in dat land, dat Ik u 

geve, dan zal dat land rusten, een sabbat den HEERE. 3 Zes jaren zult gij uw akker bezaaien, en zes 

jaren uw wijngaard besnijden, en de inkomst daarvan inzamelen. 4 Doch in het zevende jaar zal 

voor het land een sabbat der rust zijn, een sabbat den HEERE; uw akker zult gij niet 

bezaaien en uw wijngaard niet besnijden. leviticus 25 

 

Het Volk Israël had in elk 7e jaar het Land rust moeten geven door het Land niet te bebouwen. 

Maar gedurende 490 jaar had het Volk Israël  het Land in het 7e jaar geen rust (sabbatjaar) gegeven. 

De akkers zijn dus al die 490 jaar, zonder enige rust, dienstbaar aan het Volk. 

 

En daarom zorgde de Heere er voor dat de akkers alsnog rust kregen gedurende 70 jaar. 

Want 490 jaar gedeeld door 7 is 70 jaar. 

Door Juda, de 2-Stammen van Israël ( de 10 stammen waren reeds verstrooid ), gedurende 70 jaar 

weg te voeren naar Babel, kregen de akkers eindelijk hun beloofde rust. 

Juda, de 2-Stammen van Israël, was nu zélf dienstbaar aan Babel gedurende 70 jaar.  

En tijdens haar periode in Babel wordt ze ook bekend onder een andere naam: het Joodse Volk. 

Deze dienstbaarheid aan Babel duurde van 606 BC tot 536 BC. 

En daarna mocht het Joodse Volk weer terugkeren naar Israël en naar Jeruzalem. 

Tegen het einde van deze 70 jaar van ballingschap in Babel,  

krijgt Daniel een profetie over 70 jaarweken. 

 

16 O Heere! naar al Uw gerechtigheden, laat toch Uw toorn en Uw grimmigheid afgekeerd worden 

van Uw stad Jeruzalem, Uw heiligen berg; want om onzer zonden wil en om onzer vaderen 

ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en Uw volk tot versmaadheid bij allen, die rondom ons zijn. 

17 En nu, o onze God! hoor naar het gebed Uws knechts, en naar zijn smekingen; en doe Uw 

aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is; om des Heeren wil. 

18 Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die 

naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op 

onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn. 

19 O Heere, hoor! o Heere, vergeef! o Heere, merk op en doe het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs 

wil, o mijn God! Want Uw stad, en Uw volk is naar Uw Naam genoemd. 

20 Als ik nog sprak, en bad, en beleed mijn zonde, en de zonde mijns volks van Israël, en mijn 

smeking nederwierp voor het aangezicht des HEEREN, mijns Gods, om des heiligen bergs wil 

mijns Gods; 21 Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, dien ik in het begin in een 

gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, omtrent den tijd des avondoffers. 

22 En hij onderrichtte mij en sprak met mij, en zeide: Daniël! nu ben ik uitgegaan, om u den zin te 

doen verstaan. 23 In het begin uwer smekingen is het woord uitgegaan, en ik ben gekomen, om u 

dat te kennen te geven; want gij zijt een zeer gewenst man; versta dan dit woord, en merk op dit 

gezicht.  
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24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te 

sluiten, en om de zonden te verzegelen (= dat er nooit meer aan gedacht wordt door de Heere), en 

om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om 

het gezicht, en den profeet te verzegelen (= voor het Joodse Volk zal dit profetisch woord 70 

jaarweken verborgen blijven), en om de heiligheid der heiligheden te zalven. 25 Weet dan, en 

versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot 

op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten 

zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. 26 En na die twee en zestig 

weken zal de Messias uitgeroeid worden (= gedood, gekruisigd), maar het zal niet voor Hem 

zelven zijn (= ‘Hij zal niet hebben’ het geopenbaard Koninkrijk op aarde); en een volk des vorsten, 

hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een 

overstromenden vloed (= met gebruikmaking van andere volkeren), en tot het einde toe zal er krijg 

zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. 27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in 

de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken 

vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal 

uitgestort worden over den verwoeste. daniël 9 

 

Gabriël =  layrbg  = Gabber El  = Vriend van God 

layrbg  =Gabori El  = Mijn God is Machtig; Mijn Machtige God  

                                    =  Mijn Held is God; Machtig Man Gods; God Die de Overhand heeft; 

                                        Ik sta voor het Aangezicht Gods; 

                                        Ik Ben de Verschijning en het Aangezicht Gods   

 

27 Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere 

zeven jaren bij mij dienen zult. 28 En Jakob deed alzo; en hij vervulde de week van deze. Toen gaf 

hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw.genesis 29   1 week = 7 jaren 

 

8 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven 

jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn.leviticus 25  7 jaarweken = 7x7 jaren = 49 jaar 

 

Een profetisch jaar heeft 360 dagen. 

Dat een maand 30 dagen heeft blijkt uit het verhaal van Noach. 

Dus 12 maanden x 30 dagen =  een profetisch, dus Bijbels, kalenderjaar bevat 360 dagen. 

 

11 In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag 

der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de 

sluizen des hemels geopend.genesis 7         

 

3 Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en weder vloeiende, en de wateren 

namen af ten einde van honderd en vijftig dagen. 4 En de ark rustte in de zevende maand, op den 

zeventienden dag der maand, op de bergen van Ararat. genesis 8 

 

Daniel sprak als middelaar een gebed, een belijdenis, uit namens het Volk. Hij kreeg van de Engel 

Gabriël  inzicht in het plan van God in verband met het herstel van het Volk. De Heere zegt tegen 

Daniël, dat de overtreding en zonden van het Volk na 490 jaar ( = 70 jaarweken ) verzoend zullen 

worden. Ná de 490 jaar zal het Koningshuis van David en het Joodse Volk hersteld worden.  

Het Volk Israël zal dan wonen in het Heilige Land en de Heilige Stad Jeruzalem.  

Verder zegt de Heere tegen Daniël dat die 70 weken beginnen bij  

 ‘de uitgang des Woords om weder te keren én om Jeruzalem weer op te bouwen’. 

Dit zijn echter twee heel verschillende zaken met twee verschillende jaartallen. 
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*  het wederkeren uit ballingschap vanuit Babel was in 536 BC 

 ( 606 BC- 536 BC ) 

*  de verwoesting van Jeruzalem plus Tempel moest duren tot 520 BC 

 ( 589 BC- 520 BC ) 

 

In 536 BC, bij de terugkeer uit ballingschap, mocht de Tempel wel herbouwd worden van 

Kores de Pers maar alleen het fundament werd toen gelegd want de daadwerkelijke bouw 

werd tegengehouden door de Samaritanen (= overdrachtelijk de Gemeente !!). 

Het was tenslotte nog niet de door de Heere vastgestelde tijd voor herbouw. 

Maar wat is dan het tijdstip van ‘de uitgang des Woords’?  

 

Het antwoord staat in Nehemia 2 :  

In de maand Nisan, in het twintigste jaar van den koning Arthahsasta. 

In vers 5 staat; dat gij mij zendt naar Juda (= het wederkeren), naar de stad der begrafenissen 

mijner vaderen, dat ik ze bouwe (= opbouw van Jeruzalem en de Tempel)  

Dit was in het jaar 445 BC. 

 

5 En ik zeide tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht 

aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze 

bouwe. nehemia 2 

 

In Daniël 9 staat; vanaf de ‘Uitgang des Woords tot op Messias den Vorst zijn 7 weken + 62 weken’.  

= 69 weken, 69 ( jaar)weken x7 jaren = 483 jaren.  

Maar volgens de profetie uit Daniël 9 zouden er echter ook 490 jaren (70 jaarweken) verstrijken 

voordat de Messias en Koning Zich zou openbaren aan het Volk Israël; voordat alle schuld zou zijn 

vereffend. De Messias den Vorst zal verschijnen na 7 en 62 jaarweken= 69 jaarweken= 483 jaar 

We missen dus in principe één jaarweek= 7 jaren 

Ook is er in Israël bij verre geen  voorzegde ‘eeuwige gerechtigheid’ te bekennen. 

Hoe zit dat ? 

 

De Heere Jezus had na die 69 jaarweken de Messias en Vorst van het Volk Israël kunnen zijn; 

Dit was op de laatste dag van de 69 jaarweken. Op de 10e van de eerste maand, de maand Nisan. 

Dit was de dag waarop het Volk Israel, volgens het Oude Verbond, verondersteld werd het  

Paaslam in huis te nemen. Op díezelfde dag was de Heere Jezus op de ezel onderweg naar 

Jeruzalem om het Pascha te vieren. 

 

9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, 

rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong 

der ezelinnen. zacharia 9 

 

Hij reed in de richting van Jeruzalem vanaf de Olijfberg en Hij weende over de stad. 

De Olijfberg is een type van het verborgen Koninkrijk, vanaf hier zag de Heere Jezus 

over de stad Jeruzalem. Typologisch keek Hij dus vanuit het Hemels Jeruzalem op het aards 

Jeruzalem. Hij heeft vanaf dat moment niet meer overnacht in Jeruzalem maar bij Lazarus ( In het 

Hebreeuws :Eleazar = ‘God helpt’ of ‘Hij die door God geholpen wordt’) te Bethanië.    

Bethanië= Beth Ani = Ik (ben het Huis ). 

 

17 En hen verlatende, ging Hij van daar uit de stad, naar Bethanië, en overnachtte aldaar. 

18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem. Mattheus 21      
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41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, 

42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!  

( had ook gij, Jeruzalem, maar geweten dat deze dag de Vrede kan brengen )Maar nu is het 

verborgen voor uw ogen.( maar dat blijft nu verborgen; een verborgenheid, voor uw ogen) lukas 19 

De Heere Jezus weende omdat het Joodse Volk Zijn Vrede en Koningschap afwezen.  

De Joden hadden op die dag Zijn Koningschap kunnen aanvaarden; 

‘Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!’ 

De Heere Jezus wist heel goed wat er nu stond te gebeuren. 

Het was op de eerste dag der week ( zondag ), op de 10e Nisan, dat de Heere Jezus 

op de ezel naar Jeruzalem ging. Overdrachtelijk gezien hadden de Joden deze Pascha 

het Ware Lam in hun huis (volk) moeten nemen. Het Lam Gods. 

 

25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te 

bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken;daniël 9 

 

7 + 62 jaarweken = 69 x 7 = 483 jaren 

De eerste 7 jaarweken= 49 jaar; werd de Tempel te Jeruzalem herbouwd. 

In die periode 49 jaar traden de profeten Ezra, Nehemia, Haggai, Zacharia en Maleachi op. 

De volgende 62 jaarweken= 434 jaar; is eigenlijk de periode tussen het Oude en het Nieuwe 

Testament ‘tot op Messias, den Vorst’; het moment dat de Heere Jezus weende over de stad 

Jeruzalem. 

 

Van  445 BC, de datum uit Nehemia, tot Messias den Vorst ; de Heere Jezus 33 AD  = 477 

kalenderjaren ipv de 483 jaar uit de profetie. 

Het zou dus niet kloppen om als uitgangspunt 445 BC uit Nehemia te nemen. 

Ware het niet dat een profetisch jaar geen kalenderjaar is! 

Een profetisch jaar telt 360 dagen ipv 365,24 dagen van een kalenderjaar. 

Als we gaan kijken hoeveel profetische jaren er in 477 kalenderjaren gaan, 

dan blijken er wel degelijk 483 profetische jaren te zitten tussen ‘de uitgang des Woords tot op 

Messias den Vorst’.  

477 kalenderjarenx 365,24 dagen = 174.219,48 dagen  

174.219,48 dagen: 360 dagen       =    483 profetische jaren 

 

In Daniël 9 staat ook wanneer de 70e jaarweek zal beginnen. 

27 En hij zal velen het verbond versterken (= hij zal met het Joodse volk dit verbond bekrachtigen) 

een week; en in de helft der week  (= na 3 ½ jaar ) zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen 

ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die 

vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. daniël 9 

De week die nog mist; de 70e jaarweek, begint direct ná de Opname van de Gemeente.  

Als de Gemeente niet weg zou zijn, dan kan er nooit sprake zijn van een bekeerd Israel.  

Bovendien zal de Gemeente zelf betrokken zijn bij de bekering en het oordeel van Israel.  

De 7 jaren (de 70e jaarweek) beginnen met het sluiten van een verbond. Een verbond tussen de 

Joodse staat, die na de Opname geen bondgenoten meer heeft, en ‘de vorst die komen zal’. 

(Dan.9:26). Dit verbond van het Joodse volk met de vorst van Babel, staat gelijk aan een verbond 

met een andere god. Staat gelijk aan een verbond met satan. Maar de overwegend atheïstische 

Joodse staat zal vrede, een verbond, verkiezen boven de Heere. Bij de opname van de Gemeente zal 

de duivel en zijn personeel op aarde geworpen worden. Zij hebben dan menselijke gedaanten. 

 

 

 



6 

 

 

De zeventigste week begint met vrede. 

Maar men zal zich in de praktijk maar 3 ½  jaar aan dit verbond houden. 

De 70e jaarweek ( = 7 jaren) wordt verdeeld in twee helften; 2 x 3 ½ jaar. 

 

2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen 

gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden. (= 3 ½ jaar ) 

openbaring 11 

 

6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar 

aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.(= 3 ½ jaar ) openbaring 12 

 

14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de 

woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd (= 3 ½ 

jaar), buiten het gezicht der slang. openbaring 12 

 

5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve 

werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden (= 3 ½ jaar ) openbaring 13 
 

15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben 

wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot 

ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid 

hebben wij ons verborgen. 16 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in 

Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die 

zal niet haasten. 17 En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het 

paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats 

overlopen. 18 En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw voorzichtig verdrag met 

de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult gijlieden van 

denzelven vertreden worden.(= dat verbond, die volkeren zullen zich tegen jullie keren) jesaja 28 
 

In de eerste helft, 3 ½ jaar, van de jaarweek zal er vrede zijn en geen gevaar. 

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun 

overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; 

1 thessalonicenzen 5 

 

9 De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen; ziet, zij hebben des HEEREN woord 

verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben? 

10 Daarom zal Ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters; want van den 

kleinste aan tot den grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid; van den profeet aan tot den 

priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. 

11 En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende:  

Vrede, vrede! doch daar is geen vrede. jeremia 8 

 

Maar in de tweede helft zal er grote verdrukking komen. Alleen over ‘Israël’, de Joodse staat. 

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den 

profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; mattheus 24 

 

7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van 

benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden. jeremia 30 
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In het midden van de 70e jaarweek zal ‘de vorst uit de volkerenzee’ niet meer toestaan dat de Joden 

hun eigen godsdienstige rituelen uitvoeren; zoals offeranden en godsdienstige Joodse feesten. 

Waarschijnlijk nog wel de besnijdenis als godsdienstig ritueel. De ‘vorst uit de volkerenzee’ heeft 

kennis van zaken en banden met alle verschillende religies. Zo heeft hij banden met alle stromingen 

binnen de Islam. Hij (=satan) zal een nieuwe godsdienst introduceren. Op deze manier kan hij alle  

strijdende stromingen en religies verenigen. Hij zal hierbij gebruik maken van wonderen. 

 

 

 

 
 

 

 

: 1  En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren 

      zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!  

 

Uit het vorige hoofdstuk weten we ‘Wie waardig is het Boek te openen’, namelijk het Lam Gods;  

|de Heere Jezus Christus. Het Lam heeft hier de eerste zegel verbroken. Hoe meer zegelen er 

verbroken zullen worden, hoe meer we te zien zullen krijgen want hoe verder de Boekrol kan 

afrollen. De zegelen worden er in volgorde afgehaald, ze worden zelfs geteld. De zaken worden ons 

op volgorde, dus chronologisch, verteld; dat is in het profetisch Woord lang niet altijd het geval. 

Een stem als een donderslag, een Hemelse stem, één van de vier dieren zegt; ‘kom maar eens 

kijken’…. Zag en zie benadrukken dat wij het met ‘gelovige ogen’ ook kunnen zien. 

 

 

 

: 2  En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon 

      gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!  

 

 

 



8 

 

 

We zijn geneigd ons af te vragen ‘wie die ruiter op dat paard is’. De vertalers willen ons, door de 

hoofdletters, doen geloven dat de Heere Jezus Christus op dat witte paard zit.  

Maar om duidelijkheid hierover te krijgen, moeten we eerst een stukje verder lezen. 

 

 

 

: 3  En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!  

: 4  En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den 

      vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot  

      zwaard gegeven.  

 

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun 

overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; 

1 thessalonicenzen 5 

 

In vers 4 staat dat de ruiter op het rode paard de macht heeft om de vrede weg te nemen. 

Dan is de conclusie dat het eerste paard die vrede gebracht heeft! De vraagstelling zou dus zijn;  

wát stellen de paarden en ruiters voor, ipv wie zijn de ruiters op de paarden. 

Het witte paard staat voor ‘vrede’. Schijnvrede wel te verstaan. 

Deze ruiter heeft een kroon; die staat voor macht en een boog maar geen pijlen. 

Hij grijpt de macht zónder oorlogsvoering want er zitten geen pijlen bij de boog. 

Een boog betekent; samengebalde kracht. 

En ‘opdat hij overwonne’ betekent dat het ook de bedoeling is dat hij zou overwinnen. 

Symbolisch staat het voor de 3 ½ jaar schijnvrede na het gesloten verbond met de vijand aan 

het begin begin van de 70e jaarweek van Daniël. Oftewel; vrede, vrede doch daar is geen vrede. 

De Satan is een wolf in schaapskleren. Hij is de vader van de leugen.  Men denkt dat hij vrede 

brengt maar hij brengt uiteindelijk het zwaard. Het zwaard is hier symboliek voor oorlog; elkaar 

doden. De Heere zal de Satan en zijn personeel gebruiken om een oordeel over Israël te brengen. 

De Heere wil Zijn Volk op de knieën krijgen; Hij wil dat ze Zijn Naam aan zal roepen. 

Het is vastelijk besloten, het staat geschreven in Zijn Woord, dat Satan het voor elkaar krijgt geheel 

Israël te vernietigen. ‘hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwonne’ 

 

25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen 

verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand 

overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds. ( = 3 ½ jaar ) daniël 7 

 

12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de Waarheid ter 

aarde; en deed het, en het gelukte wel. daniël 8 

 

36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot maken 

boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal 

voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal 

geschieden.(= totdat het door God voorzegde en vastgezette oordeel voltrokken zal zijn ) 

37 En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen; hij zal 

ook op geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken. daniël 11 
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Het rode paard neemt de vrede weg van de aarde. In de vertaling staat geen ‘aarde’ 

maar ‘land’. En het land is hier vanzelfsprekend de staat Israël. 

Het rode paard staat voor ‘oorlog’. Degene die de vrede wegneemt, is de vorst uit de volkerenzee, 

de vorst van Babel. Hij zal het verbond wat gesloten wordt, verbreken. Deze vorst zal ervoor 

proberen te zorgen dat er een zo klein mogelijk gelovig overblijfsel zal zijn bij de Wederkomst van 

de Heere. Er zal zeer grote verdrukking zijn gedurende 3 ½ jaar. Oorlog dus. 

 

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der 

wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou 

behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. mattheus 24 

 

26 B en een volk des vorsten ( een vorst van een volk ), hetwelk komen zal, zal de stad en het 

heiligdom (=Jeruzalem ) verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het 

einde toe zal er krijg ( oorlog ) zijn, en vastelijk besloten ( reeds vaststaande ) verwoestingen 

(als oordeel van God over de staat Israël inclusief de stad Jeruzalem). daniël 9 

 

 

 

: 5  En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie!  

      En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.  

: 6  En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor  

      een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.  

 

15 Zo zende nu mijn heer zijn knechten de tarwe en de gerst, de olie en den wijn, die hij gezegd 

heeft. 2 kronieken 2 

 

Tarwe  =  hfj       = zonden, zondaar, zondigen 

Gerst   =  myruv  =  Koningschap; Heerschappij, Macht, Kracht 

Tarwe en Gerst zijn beiden een type van de Heere Jezus Christus. 

De Mens; Tarwe, Die komt om Zichzelf en Zijn Koninkrijk te openbaren, als Gerst. 

3 (maatjes gerst) = Spreekt over vormwording en over de Beloften en over de vervulling van Gods    

Beloften van een geopenbaard Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. 

Toen het Lam het derde zegel geopend had, liet het derde dier een zwart paard zien aan Johannes. 

Een zwart paard met daarop een ruiter met een weegschaal in zijn hand. 

De weegschaal staat voor schaarste. Alles wordt afgewogen. De levensmiddelen zijn op rantsoen en 

zijn niet te betalen. In Openbaring 13 lezen we dat niemand kan kopen of verkopen zonder 

merkteken. Schaarste en hongersnood zijn een gevolg van de oorlog.  

Het zwarte paard staat voor hongersnood. 

De weegschaal staat ook voor oordeel; voor vonnis uitspreken, waarmee iemand veroordeelt wordt. 

Vrouwe justitia heeft ook een weegschaal in haar hand. 

Zwart en weegschaal = een oordeel dat de (honger)dood tengevolge kan hebben. 

 

27 TEKEL; gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden. daniël 5 

 

Een penning is een dagloon. Dus tarwe en gerst zijn schreeuwend duur. 

 

2 En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in 

zijn wijngaard. mattheus 20 
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Beschadig de olie en den wijn niet, zegt de Stem temidden van de vier dieren. 

Het Lam op de Troon stond in het midden van de vier dieren. Dus de Stem is het Woord van God. 

En Deze Stem verbiedt de olie en de wijn te beschadigen. 

 

Olie staat typologisch voor de Geest en Wijn staat voor het Opstandingsleven. 

Olie en Wijn staan symbolisch voor het geestelijk leven van de gelovigen; 

voor Wedergeborenen. 
In Openbaring 11 zullen we lezen over de twee getuigen die de eerste 3 ½ prediken in Israël. 

De Heere heeft ten alle tijden een gelovig overblijfsel beloofd daarom stuurt de Heere Mozes en 

Elia als de Gemeente is opgenomen; anders zou er geen enkele gelovig meer zijn op de gehele  

wereld. Ten gevolge van hun prediking zal een gelovig overblijfsel vanuit de staat Israël vluchten 

naar Petra. 

 

6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij 

haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. (= 3 ½ jaar ) 

-- 

14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de 

woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd 

( = 3 ½ jaar) buiten het gezicht der slang. openbaring 12 

 

 

 

: 7  En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: 

      Kom en zie!  

: 8  En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde 

      hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, 

      en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.  

 

Het vierde en laatste dier opent een zegel. Elke keer wordt er een paard geïntroduceerd 

Het vierde paard, het vale paard staat voor ‘dood’. 

De hel= hades volgt hem na.  

De hel is de gevangenis waar de geesten van de (ge-)doden heen gaan. 

Behalve natuurlijk de wedergeborenen; die zullen de dood niet smaken (Joh.8:52, Matt.16:28). 

Er zullen maar heel weinig gelovigen zijn in de tweede helft van de 70ste week. 

Het grootste gedeelte van de mensen dat gedood zal worden, is ongelovig. 

Na de dood van de ongelovigen door het zwarte en rode paard, volgt de hel het vale paard na 

Hun; de laatste drie paarden, werd macht gegeven om het vierde deel van de aarde te doden. 

Hun = oorlog, hongersnood met als gevolg, de dood. 

door de wilde beesten der aarde. Dit kunnen letterlijk wilde beesten zijn maar kan ook verwijzen 

naar de twee beesten die verderop in Openbaring genoemd worden. 

Het beest uit de zee en een ander wild beest uit de aarde. En die twee wilde beesten zullen de 

initiatiefnemers zijn van de grote Verdrukking, dood en de honger. Er zal geen leven overblijven. 

Waarschijnlijk zelfs niet van de dieren. Alleen een overblijfsel ontkomt.  

Aan het einde van de 70e  week van Daniël wordt, van Godswege, alles wat leeft in het land gedood. 

Inclusief de legers die er dan zijn. Niet door de honger, niet door de oorlog, maar door de Heere 

Zelf. Daarmee zijn we aan het eind van de 70e week van Daniël. 

 

7 En als zij ( Mozes en Elia halverwege de 70e jaarweek ) hun getuigenis zullen geëindigd hebben, 

zal het beest, dat uit den afgrond opkomt ( Satan ), hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, 

en zal hen doden. openbaring 11 
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21 Want alzo zegt de Heere HEERE: Hoeveel te meer als Ik mijn vier boze gerichten, het zwaard, 

en den honger, en het boze gedierte, en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem, 

om daaruit mensen en beesten uit te roeien! 22 Doch ziet, daarin zullen ontkomenen overblijven, 

die uitgevoerd zullen worden, zonen en dochteren; ziet, zij zullen tot ulieden uitkomen, en gij zult 

hun weg zien, en hun handelingen; en gij zult vertroost worden over het kwaad, dat Ik over  

Jeruzalem gebracht zal hebben, ja, al wat Ik zal gebracht hebben over haar. 23 Zo zullen zij u 

vertroosten, als gij hun weg en hun handelingen zien zult; en gij zult weten, dat Ik niet zonder 

oorzaak gedaan heb, al wat Ik in haar gedaan heb, spreekt de Heere HEERE. ezechiël 14 

 

30 Want de kinderen Israëls en de kinderen van Juda hebben van hun jeugd aan alleenlijk gedaan, 

dat kwaad was in Mijn ogen; want de kinderen Israëls hebben Mij door het werk hunner handen 

alleenlijk vertoornd, spreekt de HEERE.31 Want tot Mijn toorn en tot Mijn grimmigheid is Mij deze 

stad geweest, van den dag af, dat zij haar gebouwd hebben, tot op dezen dag toe; opdat Ik haar van 

Mijn aangezicht wegdeed; 32 Om al de boosheid der kinderen Israëls en der kinderen van Juda, die 

zij gedaan hebben om Mij te vertoornen, zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesteren, en hun 

profeten, en de mannen van Juda, en de inwoners van Jeruzalem; 33 Die Mij den nek hebben 

toegekeerd en niet het aangezicht; hoewel Ik hen leerde, vroeg op zijnde en lerende, evenwel 

hoorden zij niet, om tucht aan te nemen; 34 Maar zij hebben hun verfoeiselen gesteld in het huis, 

dat naar Mijn Naam genoemd is, om dat te verontreinigen. 35 En zij hebben de hoogten van Baäl 

gebouwd, die in het dal des zoons van Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochteren den Molech 

door het vuur te laten gaan; hetwelk Ik hun niet heb geboden, noch in Mijn hart is opgekomen, dat 

zij dezen gruwel zouden doen; opdat zij Juda mochten doen zondigen. 36 En nu, daarom zegt de 

HEERE, de God Israëls, alzo van deze stad, waar gij van zegt: Zij is gegeven in de hand des 

konings van Babel, door het zwaard, en door den honger, en door de pestilentie; 

37 Ziet, Ik zal hen vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik hen zal verdreven hebben in Mijn 

toorn, en in Mijn grimmigheid, en in grote verbolgenheid; en Ik zal hen tot deze plaats 

wederbrengen, en zal hen zeker doen wonen. 38 Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot 

een God zijn. jeremia 32 

 

Er staat dus ook de Belofte van ommekeer als straks een gelovig overblijfsel van het Joodse Volk de 

Naam des Heren aan zal roepen. Ook hier vinden we,de boog, het zwaard en de krijg (macht om te 

doden) en het wild gedierte, dat zijn wilde beesten. 

 

15 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat gij Mij noemen zult: Mijn Man; en 

Mij niet meer noemen zult: Mijn Baäl! 16 En Ik zal de namen der Baäls van haar mond wegdoen; 

zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. 17 En Ik zal te dien dage een verbond voor hen 

maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte 

des aardbodems; en Ik zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal 

hen in zekerheid doen nederliggen. 18 En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij 

ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. Hosea 2 

 

21 En Ik zal Mijn eer zetten onder de heidenen; en alle heidenen zullen Mijn oordeel zien, dat Ik 

gedaan heb, en Mijn hand, die Ik aan hen gelegd heb. 22 En die van het huis Israëls zullen weten, 

dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, van dien dag af en voortaan. 23 En de heidenen zullen 

weten, dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij 

tegen Mij hadden overtreden, en dat Ik Mijn aangezicht voor hen verborgen heb, en heb ze 

overgegeven in de hand hunner wederpartijders, zodat zij altemaal door het zwaard gevallen zijn; 

24 Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb Ik met hen gehandeld, en Ik heb Mijn 

aangezicht voor hen verborgen. 25 Daarom zo zegt de Heere HEERE: Nu zal Ik Jakobs gevangenen 

wederbrengen, en zal Mij ontfermen over het ganse huis Israëls, en Ik zal ijveren over Mijn heiligen 

Naam; ezechiël 39 
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: 9  En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die 

      gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.  

 

De mens heeft geen ziel maar is een ziel. 

De mens is een ziel en heeft een geest en na wedergeboorte ook nog; de Geest. 

De mens is een door God uit de aarde geformeerde dode ziel. 

Door de levensadem van God werd de mens een levende ziel. 

En aangezien de mens sterfelijk is, is de mens dus een sterfelijke ziel. 

De ziel die zondigt, zal sterven. Zonde is alles wat niet uit het geloof is ( = ongeloof ) 

 

7 En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen 

den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. genesis 2 

 

4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de 

ziel ( mens ), die zondigt, die zal sterven. ezechiël 18 

 

De gedachte dat de mens een onsterfelijke ziel heeft, komt niet uit de Bijbel vandaan. 

Het komt uit de Griekse cultuur. Aangezien onze cultuur afgeleid is van de Griekse cultuur,  

hebben wij de gedachte dat een mens een onsterfelijke ziel zou hebben, van hen overgenomen. 

De Bijbel is echter zeer duidelijk hierover; de zienlijke, tijdelijke, zondige en dus sterfelijke 

mens is een ziel. 

 

Het altaar is in de Bijbel de uitbeelding van de dienst aan God. 

Gezien worden onder het altaar wil symbolisch zeggen dat diegenen in hun wandel onderworpen 

waren aan de Heere. Dat zij in hun praktische leven dienstbaar waren aan God.  

Het Altaar staat typologisch voor de Heere Jezus Christus.  

 

10 Wij hebben een Altaar, van hetwelk geen macht hebben te eten, die den tabernakel dienen. 

(= die onder de Wet leven) hebreeën 13 

 

Het Altaar is de plaats waar de zielen worden verzameld die niet naar de hel gaan.(zie vers 8) 

Degenen onder het Altaar zijn niet gedood door het oordeel van God maar zijn juist gedood doordat 

zij God dienden. Zijn gedood doordat zij het beest niet aanbaden en het merkteken niet bezaten. 

Zijn gedood doordat zij getuigden van de Heere en Zijn aanstaande Koninkrijk.  

Deze martelaren gaan niet naar de hel maar zijn geborgen in God, onder het Altaar. 

 

4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen 

dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het 

beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan 

hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de 

duizend jaren. openbaring 20 

 

 

 

:10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt 

      en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?  

:11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog  

      een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden 

      vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.  
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‘wreekt Gij ons bloed niet’ 

Bloed wordt meestal geassocieerd met ‘dood’. Maar in de Bijbel staat bloed voor ‘leven’. 

Want hun leven werd ontnomen. De getuigen vragen aan de Heere wanneer hun bloed, hun leven, 

gewroken zal worden. Je zou verwachten dat er aan het einde van de 70e jaarweek recht aan hen 

gedaan wordt. Maar in plaats daarvan krijgen zij lange witte klederen en wordt hen gezegd nog 

even geduld te hebben.  

‘aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven’ 

Deze ‘witte klederen’ zijn we al eerder tegengekomen in Openbaring. 

Toen ging het om de Gemeente. Hier worden de klederen genoemd om aan te geven dat ook deze 

martelaren Heerlijkheid hebben verkregen voor het werk dat de Heere in en door hen heeft mogen 

bewerkstelligen. Ook staan de witte klederen voor priesterlijke dienst. Lange witte klederen zijn de 

uitbeelding van priesterschap. Zij hebben zich in hun aardse leven gewend tot het Altaar. 

Altaardienst is alleen maar weggelegd voor de priester.  

Tevens zullen zij nu rusten onder het Altaar. Daarom ontvangen zij lange witte klederen. 

 

4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij 

zullen met Mij wandelen in witteklederen, overmits zij het waardig zijn. 

5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins 

uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. 

openbaring 3 

 

4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig 

ouderlingen zittende, bekleed met witteklederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. 

openbaring 4 

 

‘een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden 

vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij’  

Hieruit wordt meteen duidelijk dat er na de 70e Jaarweek nóg een periode aanbreekt waarin 

gelovigen zullen worden gedood. Mededienstknechten en broeders die nét als de martelaren uit de 

2e helft van de 70e jaarweek, gedood zullen worden om de getuigenis van Christus en Zijn 

Koninkrijk. Dan zullen er nóg meer zielen ‘onder het altaar’ terecht komen. 

De kleinen tijd wachten kan alleen als het 1.000-jarig geopenbaard Vrederijk van Christus nog niet 

is aangebroken. En logisch is het geopenbaarde Koninkrijk dan nog niet aangebroken want aan het 

einde van de 70e Jaarweek is er alleen nog maar een klein gelovig overblijfsel uit de 2 stammen 

van Israël over. Er is dan nog veel werk aan de winkel voordat het Koninkrijk tot stand zal zijn 

gebracht.  

 

Aan het begin van de duizend  jaren worden al deze martelaren opgewekt, zodat ze alsnog de 

duizend jaren zouden binnengaan. Een heel bijzondere Opstanding, omdat men terugkeert in deze 

oude wereld en niet als eersteling van een Nieuwe Schepping. Deze mensen is een Koninkrijk 

beloofd. Ze hebben dat gepredikt en zullen ingaan in dat Koninkrijk, ondanks dat ze gestorven zijn. 

Dit geldt voor zowel de martelaren uit de Verdrukking over Israël alsook voor de grote Verdrukking 

over de Volkeren. Ze krijgen een vooraanstaande positie in het Koninkrijk op grond van hun lijden 

met Christus en op die grond zullen ze ook met Hem verheerlijkt worden. 

 

5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij 

Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij 

een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen 

Israëls spreken zult.exodus 19 
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Deze gehele periode van 33 jaar wordt in de Bijbel ‘de Dag des Heeren’ genoemd; ook wel  

‘de Dag des Toorns’. Dag staat hier voor ‘oordeel’. ( dagvaardiging, voor de rechter dagen ) 

Deze dag begint als de Heere aan het einde van de 70e Jaarweek Zijn Voeten zet op de Olijfberg. 

Het gaat om 33 jaar grote verdrukking over de Volkeren.  

Het is een oordeel over de ongelovigen uit de heidense volkeren. 

Aan het begin van deze periode is er geen Joodse staat meer en ook geen Jeruzalem.  

Ook nu fungeert Israël als aanschouwelijk voorbeeld voor de heidenen.  

Zij kunnen aan Israël zien waar die Verdrukking, samengaand met prediking, op uit zal lopen. 

Namelijk op de verwoesting van het volk en het behouden worden van een gelovig overblijfsel. 

 

14 Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten grond 

tot het einde toe vast behouden; 15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo 

verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. 

16 Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben Hem verbitterd, doch niet allen, die uit 

Egypte door Mozes uitgegaan zijn. 17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was 

het niet over degenen, die gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? 

18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan dengenen, die 

ongehoorzaam geweest waren? 19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun 

ongeloof. hebreeën 3 

 

11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in 

hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle. hebreeën 4 

 

 

  

:12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en  

      de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.  

:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen 

      afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt. 

 

Aardbeving, dikke duisternis; verduistering van zon, maan en sterren staat ook op andere plaatsen in 

de Bijbel. Als we Schrift met Schrift vergelijken, blijken al deze teksten verband te houden met het 

einde van de 70e Jaarweek. Het zijn herkenningspunten in de vooral Oud-Testamentische profetieën. 

Ze spreken allen over de val en verwoesting van Jeruzalem op de ‘Dag des Heeren’;  

beginnend als de Heere Zijn voeten zet op de Olijfberg. Het is het oordeel van de Heere over de 

levende mensheid. Hij zal, vanaf het moment dat Hij Zich openbaart in de wereld, met geweld Zijn 

Koninkrijk op aarde vestigen. Het ziet er naar uit dat, vanaf dat moment, het grootste gedeelte van 

de mensen op aarde zal worden omgebracht. Na deze grote verdrukking van 33 jaar zullen alleen de 

Wedergeboren mensen, de gelovigen, overblijven en binnengaan in Zijn geopenbaarde Koninkrijk. 

 

4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het 

oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er 

een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft 

deszelven naar het zuiden. zacharia 14 

 

1 En te dier tijd zal Michaël (= Wie is gelijk aan God? de Arch-Engel; de Eerste Engel de Heere 

Jezus Christus ) opstaan ( verwijst naar Opstanding ), die grote Vorst, die voor de kinderen uws 

volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een  

volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie 

gevonden wordt geschreven te zijn in het Boek. daniël 12 
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Er komt voor het kleine gelovig overblijfsel uit de tweede helft van de 70e jaarweek een vluchtroute 

naar Petra, via de Olijfberg. 

Deze zal in tweeën gespleten worden door aardbevingen, waardoor een route ontstaat naar Petra.  

Daar zullen zij verenigd worden met het gelovig overblijfsel uit de eerste helft van de 70e jaarweek.  

Dit lijkt verdacht veel op de manier waarop het Volk Israël door de gespleten schelfzee een 

vluchtroute vanuit Egypte kreeg aangeboden door de Heere. 

En ook lijkt het op de doorgang van Jozua met het Volk door de Jordaan het beloofde Land in. 

 

23 Want de HEERE, uw God, heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen 

uitdrogen, totdat gijlieden er waart doorgegaan; gelijk als de HEERE, uw God, aan 

de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij 

daardoor gegaan waren; 24 Opdat alle volken der aarde de hand des HEEREN kennen zouden, 

dat zij sterk is; opdat gijlieden den HEERE, uw God, vrezet te allen dage. jozua 4 

 

Aardbevingen: 

        Grote Heilsgebeurtenissen gaan vergezeld met aardbevingen      

        Bij het ontvangen van de Wet, bij de Sinai                (Exo.19:16) 

        Het zijn tekenen als begin der smarten                      (Matth.24:7) 

        Wanneer de Heere Jezus aan het kruis sterft             (Matth.27:51) 

        Wanneer de Steen van het graf wordt afgewenteld   (Matth.28:1) 

 

De aardbevingen nemen hedentendage ook steeds meer in aantal en in hevigheid toe. 

De snel op elkaar volgende aardbevingen zijn de voorboden van het naderend einde van onze 

Bedeling, als de Dag der Zaligheid en der Genade Gods; 

De 20e eeuw heeft de aardbevingen van de 19e eeuw ver overtroffen. 

De belangrijkste aardbeving voor het Joodse Volk, is die aan het einde van de 70e jaarweek 

bij de aanvang van de Dag des Heeren. 

De Sabbath (als uitbeelding van de 7e Bedeling der Rust) begint nu eenmaal eerder voor het 

Volk Israël, dan voor alle andere Volkeren der aarde. 

 

Hier volgen enkele Schriftplaatsen waarin we het begin van de Dag des Heeren herkennen aan de 

markeringspunten; er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en 

de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde 

 

9 Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te 

stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars ( ongelovigen, zonden is alles wat niet uit het geloof is 

rom.14:23 ) daaruit te verdelgen. 10 Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar 

licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal 

haar licht niet laten schijnen. 11 Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de 

goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed der stouten (ongehoorzamen= 

ongelovigen= goddelozen) doen ophouden, en de hovaardij ( hoogmoed= arrogantie )der tirannen 

zal Ik vernederen. 12 Ik zal maken, dat een man ( een mens) dierbaarder zal zijn dan dicht goud, en 

een mens dan fijn goud van Ofir. ( een mensenleven zal kostbaarder zijn dan wat dan ook want het 

overgrote deel der mensheid zal gedood worden )13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde 

zal bewogen worden van haar plaats ( aardbevingen ), vanwege de verbolgenheid des HEEREN der 

heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. jesaja 13 
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19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden, de 

aarde zal ganselijk bewogen worden.(= aardbevingen) 

20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen 

worden, (aardbevingen) gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal 

vallen, en niet weder opstaan. 21 En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen 

zal over de heirscharen des hogen in de hoogte (duivel en zijn personeel die inmiddels menselijke 

gedaanten hebben, zij zijn uit de Hemel verwijderd toen de Gemeente is opgenomen ), en over de 

koningen des aardbodems op den aardbodem. 22 En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de 

gevangenen in een put (=duisternis ), en zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele 

dagen weder bezocht worden (voor een poosje losgelaten na de 1.000 jaren ). 

23 En de maan zal schaamrood (verduisterd ) worden, en de zon zal beschaamd (verduisterd) 

worden ( door stofwolken? ), als de HEERE der heirscharen regeren zal ( zal gaan regeren ) op den 

berg Sion en te Jeruzalem ( daar begint Zijn regeren ), en voor zijn oudsten ( wordt in Jesaja verder 

nergens genoemd = Gemeente; Eerstelingen ) zal Heerlijkheid zijn. jesaja 24 

 

1 Nadert, gij heidenen, om te horen, en gij volken! (alle volkeren) luistert toe; de aarde hore, en haar 

volheid ( alles wat bij de aarde hoort), de wereld en al wat daaruit voortkomt. 2 Want de 

verbolgenheid des HEEREN is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heir (legers) ; Hij 

heeft hen verbannen, Hij heeft ze ter slachting overgegeven. 3 En hun verslagenen zullen 

weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan; en de bergen zullen 

smelten van hun bloed. 4 En al het heir der hemelen zal uitteren,(de Hemel wordt zwart) en de 

hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen (de Hemel wordt 

verduisterd), gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den 

vijgeboom.  (zie vers 13 ; gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten 

wind geschud wordt.) 5 Want Mijn Zwaard is dronken geworden in den Hemel; ziet, het zal ten 

oordeel nederdalen op Edom, (draagt de naam van Adam= de gehele mensheid = Ezau= rood, 

broedervolk ; is buiten Israël de eerstegeborene onder de volkeren der aarde ) en op het volk, 

hetwelk Ik verbannen heb. 6 Het Zwaard des HEEREN is vol van bloed, het is vet geworden van 

smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de rammen; want 

de HEERE heeft een slachtoffer te Bozra, ( = Petra, hoofdstad van Edom ) en een grote slachting in 

het land der Edomieten.( nu de buurlanden van Jordanië ) 7 En de eenhoornen zullen met hen 

afgaan, en de varren met de stieren; en hun land zal doordronken zijn van het bloed, en hun stof zal 

van het smeer vet gemaakt worden. 8 Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN,( = de Dag 

des Heeren ) een jaar der vergeldingen ( oordeel), om Sions twistzaak. jesaja 34 

 

Gelijk na de 70e Jaarweek, bij Zijn Wederkomst, zal Edom door de Heere Jezus Christus als eerste 

van de volkeren geoordeeld worden. Adam = Edom = rood. Ezau = Edom. 

 Edom is de eerstgeborene van de volkeren der gehele mensheid.( buiten Israël ) Bozra is de 

hoofdstad van de Edomieten. De Edomieten wonen op dit moment niet in Petra maar in de 

buurlanden; zij komen als eerste aan bod om geoordeeld te worden. 

In Petra wonen op dit moment enkel Bedoeïnen.  

Bozra = Edom = Paran ( gebergte ) = Theman = Petra (Grieks)= Sela (Hebreeuws )= Rots 

 

41 En Ezau haatte Jakob ( werd later Israël) om dien zegen, waarmede zijn vader hem gezegend 

had; en Ezau zeide in zijn hart: De dagen van den rouw mijns vaders naderen, en ik zal mijn broeder 

Jakob doden. genesis 27 

 

16 Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze het recht van 

zijn eerstgeboorte weggaf. 17 Want gij weet, dat hij ook daarna, de zegening willende beërven, 

verworpen werd; want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht. 

hebreeën 12 
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1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? ( Edomieten ) 

Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in 

gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. 2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw 

klederen als van een, die in de wijnpers treedt? (= oordeel ) 3 Ik heb de pers alleen getreden, en er 

was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in 

Mijn grimmigheid; en hun kracht ( kracht van de natuurlijke mens, hun eigen kracht, hun hoogmoed 

) is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld. 4 Want de dag der wraak ( 

Dag des Heeren) was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen. 

( Hij is gekomen om Israël te verlossen in Ezau’s gebergte= Paran= Edom ) Bij Zijn Wederkomst 

wordt als eerste Ezau= Edom geoordeeld. Het overblijfsel gaat bij Zijn Wederkomst op weg naar 

Jeruzalem ( de plaats waar Jeruzalem lag ) via de Koningsroute als hij in Jeruzalem aankomt, komt 

Hij uit Bozra ( = Edom en heeft het eerste oordeel reeds plaatsgevonden ) 5 En Ik zag toe, en er was 

niemand die hielp; en Ik ontzette Mij, en er was niemand, die ondersteunde (alleen de Heere is de 

Almachtige Koning, alleen Hij heeft Recht op dit geopenbaarde Koninkrijk); daarom heeft Mijn 

arm Mij heil beschikt, en Mijn grimmigheid heeft Mij ondersteund, jesaja 63 

 

‘Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in 

Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die 

machtig ben te verlossen.’ (Jesaja 63 : 1) De vraag: ‘Wie komt er van Edom?’, kunnen wij 

beantwoorden: De Messias komt van Edom. Waarom komt Hij uit Edom? Het antwoord kennen wij 

nu. Vanuit Petra ( Sela), de voormalige hoofdstad van Edom zal de Heere met de zijnen optrekken 

om Jeruzalem en Zijn Koninkrijk te bouwen! Dat Jeruzalem is weliswaar verwoest, maar het zal 

worden herbouwd. Het overblijfsel zal niet in de woestijn in Petra blijven, maar het zal uitgaan om 

Jeruzalem te bouwen en een Israëlitische staat te vestigen.  

Van daaruit zullen de volkeren worden onderworpen. 

 

6 En Ik zal het land, waarin gij zwemt, van uw bloed drenken tot aan de bergen; en de stromen 

zullen van u vervuld worden. 7 En als Ik u zal uitblussen, zal Ik den hemel bedekken, en zijn 

sterren zwart maken; Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maan zal haar licht niet laten 

lichten. ( Hemel verduisterd ) 8 Alle lichtende lichten aan den hemel, die zal Ik om uwentwil 

zwart maken; en Ik zal een duisternis over uw land maken, spreekt de Heere HEERE. 

(oordeel over Egypte. De landen die Israël in de geschiedenis onderdrukt hebben zullen als eerste 

aan de beurt komen. Egypte staat model voor deze oude wereld ) ezechiël  32 

 

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands 

beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij. 2 Een dag van duisternis en 

donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de 

bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal 

zijn tot in jaren van vele geslachten. 3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een 

vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is 

er geen ontkomen van hetzelve. 4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als 

ruiters zo zullen zij lopen. 5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de 

hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat 

in slagorde gesteld is.6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten 

zullen betrekken als een pot.  

-- 

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren. 

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en 

vreselijke dag des HEEREN komt. 32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN 

zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming 

zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal 

roepen. joël 2 
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15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken. 

16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven 

zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn ( voor 

degenen die Zijn Naam aanroepen). 17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, 

wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden 

zullen niet meer door haar doorgaan. joël 3 

 

De ondergang van Jeruzalem door een groot en machtig leger. Die legers worden in Joel  

beschreven, zelfs bij name en hoe zij de Joodse staat zullen verwoesten. Inclusief Jeruzalem.  

Bij die verwoesting zal de Naam des Heeren worden aangeroepen door een klein overblijfsel. 

De Heere zal hen een vluchtroute bieden naar de woestijn, Petra. 

 

29 En terstond na de verdrukking dier dagen ( einde 70e Jaarweek ), zal de zon verduisterd 

worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, 

en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.( = aardbeving) 

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de 

geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des 

hemels, met grote kracht en heerlijkheid ( = Gemeente ). mattheus 24 

 

Uit Edom zal de Heere optrekken, via de Koninklijke weg (Edom, Moab, Ammon) en via Gilgal de 

Jordaan over ( deze zal vast weer droog komen te liggen ) zal Hij optrekken naar Jeruzalem. De 

‘Koninklijke weg’ die Mozes geweigerd werd te gaan, zal nu wél bewandeld worden door de Heere 

met Zijn Lichaam ( = de Gemeente ) en Zijn Wedergeboren Volk het aardse Israël. 

Zijn Koningschap zal beginnen vanuit (op de plaats waar gelegen was) Jeruzalem. 

 

17 Laat ons toch door uw land trekken; wij zullen niet trekken door den akker, noch door de 

wijngaarden, noch zullen het water der putten drinken; wij zullen den Koninklijken weg gaan, wij 

zullen niet afwijken ter rechter- noch ter linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen getrokken 

zijn.18 Doch Edom zeide tot hem: Gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het 

zwaard uitga u tegemoet! 19 Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem: Wij zullen door den 

gebaanden weg optrekken, en indien wij van uw water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik deszelfs 

prijs daarvoor geven; ik zal alleenlijk, zonder iets anders, te voet doortrekken. 20 Doch hij  

zeide: Gij zult niet doortrekken! En Edom is hem tegemoet uitgetrokken, met een zwaar volk, en 

met een sterke hand.21 Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpale te trekken; 

daarom week Israël van hem af.22 Toen reisden zij van Kades; en de kinderen Israëls kwamen, de 

ganse vergadering, aan den berg Hor. numeri 20 

 

Vanuit Jeruzalem zal de Heere alles omverwerpen wat Hem vijandig gezind is. 

De aankomende 33 jaar zal de Heere Zijn Tempel (= de Bruiloftszaal Openb.19:7,9 ) 

grondig reinigen voordat  de 1.000 jaren beginnen. 

 

‘de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt’ 
Sterren des Hemels zijn een beeld van Israël, van het Joodse volk.  

Als sterren van de Hemel verdwijnen, sterven de ongelovigen uit de Joodse staat.  

Ze zijn er niet meer. Ook de vijgenboom staat model voor de staat Israël. 

De Heere zegt in Mattheus 24 dat men aan de vijgeboom kan zien dat de zomer ( het Koninkrijk ) 

nabij is. Onrijpe vijgen zijn een beeld van de ongelovigen uit die staat en ze vallen van de 

vijgenboom. Het is beeldspraak, maar niettemin zullen zon, maan en sterren wel degelijk 

verduisterd worden. 
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3 Woon als vreemdeling in dat land, en Ik zal met u zijn, en zal u zegenen; want aan u en uw zaad 

zal Ik al deze landen geven, en Ik zal den eed bevestigen, dien Ik Abraham uw vader gezworen heb. 

4 En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze 

landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, 

genesis 26 

 

 

 

:12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en  

      de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.  

:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen 

      afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt. 

:14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden 

      zijn bewogen uit hun plaatsen.  

 

De Hemel rolt zich als een Boekrol op; alle bergen en eilanden bewegen; een aardbeving dus. 

Niet de Hemel als zodanig, maar de lichten aan de Hemel zullen verdwijnen.  

Men kan geen Hemel zien als er geen zon, maan en sterren zijn, het is dan alsof er geen Hemel  

meer is, alsof deze is ‘weggeweken’. 

Het verwijst allemaal naar de Oud- Testamentische profetieën die precies dezelfde markerings- 

punten vermelden als het gaat over het einde van de 70e jaarweek; 

bij de val en vernietiging van Jeruzalem vanaf daar begint de ‘Dag des Heeren’.  

Dit moment gaat gepaard met Hemelberoering; duisternis en aardbeving. 

 

Maar het zou ook zo kunnen zijn, dat de Hemel daadwerkelijk, dus letterlijk oprolt en alle 

koninkrijken ( holle aarde theorie) even te zien zullen zijn. Wie daar op de Troon zit en Wie dus 

Zijn voeten op de Olijfberg zal gaan zetten. Bij God is immers niets onmogelijk. 

 

13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege 

de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. jesaja 13 

 

 

 

:15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de 

      machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en 

      in de steenrotsen der bergen;  

:16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het  

      aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.  

 

Als de Hemel letterlijk is weggeweken, zal de schrik en angst voor velen groot zijn. 

De opsomming van koningen en groten en rijken en dienstknechten en vrijen etc. zou dan slaan op  

‘iedereen’ op aarde. Dat zeer velen een schuilplaats zullen zoeken bij de aanblik van de Koning. 

Ze willen zich verbergen voor Zijn Toorn. Een beangstigend gebeuren. 

 

15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld 

van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden 

aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, 

en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan 

hun voorhoofden; openbaring 13 
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:17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?  

 

Hier wordt ‘de Dag des Heeren’ aangekondigd. 

De Toorn en het Oordeel; de 33 jaar grote Verdrukking over de heidense volkeren. 

Het gelovig overblijfsel uit Israël (oftewel ‘iedereen op aarde’), vraagt zich af wie deze grote Dag 

Zijns Toorns kan doorstaan? Men heeft de grote Verdrukking over Israël overleefd en gezien met 

hoeveel geweld het gehele land is platgewalst en zij weten dat er geen levende ziel meer te vinden is 

dus de angst is terecht en ook de vraag ‘wie zal Zijn Oordeel overleven, wie kan bestaan?’ 

Deze gehele periode van 33 jaar wordt in de Bijbel genoemd: ‘de Dag des Toorns’.  

Maar is een klein deel van de Dag des Heeren, want ook de 1.000 jaar (= 7e Bedeling), 

is de Dag des Heeren. 

 

2 Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want 

Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers. maleachi 3 

 

8 Gij, vreselijk zijt Gij; en wie zal voor Uw aangezicht bestaan, van den tijd Uws toorns af? 

psalm 76 

 

9 Uw hand zal alle vijanden vinden; uw rechterhand zal uw haters vinden. 

10 Gij zult hen zetten als een vurige oven ter tijd uws toornigen aangezichts; de HEERE zal hen in 

Zijn toorn verslinden, en het vuur zal hen verteren. 11 Gij zult hun vrucht van de aarde verdoen, en 

hun zaad van de kinderen der mensen. 12 Want zij hebben kwaad tegen U aangelegd; zij hebben een 

schandelijke daad bedacht, doch zullen niets vermogen. 13 Want Gij zult hen zetten tot een wit; met 

Uw pezen zult Gij het op hun aangezicht toeleggen. psalm 21 

 

                                                              Amen. 


